
Polskie stoisko na konferencji APAIE  

Po raz pierwszy Polska brała udział w prestiżowej konferencji i targach APAIE (Asia-Pacific 
Assosiation for International Education), skupiającej międzynarodowe grono 
profesjonalistów zajmujących się szkolnictwem wyższym. Wydarzenie rozpoczęło się 4 
kwietnia w Bangkoku i trwało trzy dni.  

Konferencja APAIE zgromadziła ok. 1000 ekspertów z kilkudziesięciu państw świata. Polskę 
na narodowym stoisku reprezentowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich.  

Na polskim stoisku promowanym pod hasłem „Research and go Poland!” wszyscy 
zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat systemu polskiego szkolnictwa wyższego 
oraz oferty studiów w językach obcych w Polsce. Na stoisku była prezentowana publikacja 
pt. „Studying in Poland” oraz książki tematyczne nt. poszczególnych typów uczelni.  

Specjaliści z Europy zaznaczali w Bangkoku, że dziś to właśnie rynek azjatycki jest 
strategiczny dla szkolnictwa wyższego państw „starego kontynentu”. Rok 2012 został 
ogłoszony Azjatycko-Europejskim rokiem Nauki, Technologii i Innowacji (ASEAN-UE Year of 
Science, Technology and Innovation).  

W 2012 r. Polska będzie promować swój system szkolnictwa wyższego na trzech innych 
uznanych światowych konferencjach i targach: Association of International Educators 
NAFSA w Houston (27 maja – 1 czerwca), European Association for International Education 
EAIE w Dublinie (11-14 września) oraz International Education Fair w Kazachstanie (26–28 
października, Astana i Ałmaty). 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa politykę państwa w obszarze szkolnictwa 
wyższego i badań naukowych. Do kompetencji ministra należą sprawy dotyczące planu finansowego 
dotyczącego budżetu nauki, działalności statutowej jednostek naukowych, a także inwestycji w 
zakresie infrastruktury badawczej, współpracy międzynarodowej, działalności upowszechniającej 
naukę oraz ustanawiania i finansowania specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju 
nauki. Więcej informacji na www.nauka.gov.pl 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest szeroko 
pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cele przede 
wszystkim poprzez koordynację programów unii Europejskiej i nie tylko. Dzięki działalności FRSE 
tysiące osób rocznie ma szansę uczestniczyć w międzynarodowych projektach edukacyjnych 
realizowanych przy wsparciu finansowym UE. Więcej informacji na www.frse.org.pl 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły polskie szkoły wyższe 
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP 
jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych. zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, KRASP występuje do organów władzy publicznej w istotnych 
sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska 
akademickiego, wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.Więcej informacji na www.krasp.org.pl 

 

 

 


